
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 16/12/20

Betreft 
O Agendaverzoek (aanbod)

O College

Titel en datum van het stuk (+ link):
Harmonisatie sporttarieven

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Hessel Luxen (bestuursadviseur), hessel.luxen@groningen.nl, 050 367 4261 

Korte samenvatting:
Voor eind maart staat besluitvorming over de harmonisatie van de sporttarieven op de rol. Dit is een 

ingewikkeld proces waar veel kanten aan zitten. In  een collegebrief die in de eerste week na het 

kerstreces wordt verwacht, zal de richting waarin het college denkt worden uiteengezet. Ook de 

voorlopige adviezen van de Sportkoepel en de Adviescommissie voor de Sport zullen hierin worden 

meegenomen. Voor 12 en 14 januari a.s. worden de sportverenigingen nader geïnformeerd en wordt 

hun input opgehaald. Op 13 januari wil het college één en ander nader toelichten aan de raad, in een 

beeldvormende sessie. Er zijn behoorlijk wat knoppen waar je aan zou kunnen draaien. Om de 

raadsleden in staat te stellen om te kunnen toetsen of het college met een goed voorstel is gekomen, 

vinden het college  het belangrijk om hen uitgebreid mee te nemen in de verschillende 

mogelijkheden en de effecten hiervan. De agendacommissie denkt dat dit inderdaad behulpzaam kan 

zijn. Op 20 januari kan de raad dan in een meningsvormende sessie input meegeven voor het 

definitieve raadsvoorstel, dat halverwege februari wordt verwacht en in maart ter bespreking en 

besluitvorming zal voorliggen.

Vermeld op LTA?
O ja, 2020-238

Deadline?
O nee 

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen.

Het programma: Introductie, Proces schetsen, Verschillende scenario’s toelichten, Uitgebreid 

gelegenheid voor de Raad om (technische) vragen te stellen
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